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Qual programa devo utilizar para o preenchimento dessa 

carteirinha?

 O modelo foi desenvolvido utilizando a ferramenta Publisher  2016. É 

necessário que seja utilizado a mesma ferramenta, pois utilizar outras pode 

causar problema na formatação do texto.

 Para saber se você tem a ferramenta correta instalada em seu 

computador basta fazer conforme a imagem a seguir:

Clique em Menu Iniciar e digite 

Publisher que logo ela 

aparecera a cima conforme 

pode ver na imagem, caso não 

encontre o programa será 

necessário a instalação do 

mesmo, então entre em contato 

com a equipe de Informática da 

SMED.



Vamos iniciar o preenchimento da carteirinha:

 Faça o Download do arquivo que foi enviado para o seu e-mail e o salve 

em um local de sua preferência.

 Abra o arquivo dando duplo clique em cima dele.

 Substitua as informações conforme  instruções abaixo:

Selecione com  o mouse o 

campo a ser alterado para 

não correr o risco de 

perder a formatação do 

texto,  faço isso em todo os 

campos que for alterar.



Inserir a foto na carteirinha:

 Você pode utilizar qualquer meio que tiver em mãos para obter a foto, 

Webcam, Smartphone ou Câmera Digital. Como exemplo estarei 

utilizando o Smartphone pois usualmente é a ferramenta de mais fácil 

acesso.

 A foto deve ser tirada com o aparelho na vertical em um local bem 

iluminado tentando sempre utilizar uma parede branca como fundo.

 Para enviar a foto para o computador existem varias maneiras como e-

mail, Google Drive, WhatsApp ou o cabo de dados de seu aparelho.

 Com a foto já em seu computador basta fazer conforme mostra a imagem 

a seguir:



Clique no local onde será 

inserida a foto.

Clique em “De um arquivo”. 



Selecione a foto desejada 

e clique em “Inserir”.

Com o mouse enquadre a 

foto no quadrado.



Como imprimir e salvar a carteirinha:

 Concluído os passos descritos anteriormente a carteirinha estará pronta, 

para imprimir siga os passos abaixo:

Clique em “Arquivo”.



Clique em “Imprimir”.
Configure a impressão conforme esta no 

exemplo e clique em “Imprimir” 

novamente.  

Obs.: Utilize impressora colorida para a 

impressão das carteirinhas.



 Caso queira salvar a carteirinha, siga as instruções abaixo:

Já na aba Arquivo, clique em 

“Salvar Como”.

Dê um clique duplo em “Este PC”



Selecione a pasta que deseja 

salvar o arquivo, altere o 

“Nome do arquivo” para o 

nome do aluno e clique em 

“Salvar”.  



Como iniciar uma nova carteirinha?

 Para Iniciar uma nova Carteirinha basta fechar o documento que terminou 

de salvar e imprimir. Abra o documento que baixou de seu e-mail 

novamente e iniciar os passos da “pagina 3” em diante.

Nós da Equipe de Informática da Secretaria Municipal de Educação de 

Sarandi agradecemos a atenção e todos, e estamos a disposição para tirar 

duvida ou ajudar a resolver problemas no o preenchimento da carteirinha!

Contato:

Wagner Ortega Rodrigues

Celular: (44)99938-0919

E-mail: wortegarodrigues@gmail.com

mailto:wortegarodrigues@gmail.com
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